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Kosovo ostaje naša istorija i sudbina, ali je njihova budućnost!
Krunski Savet, 17. Februara, 2008. godine
(Цео текст Крунског савета је у Додатку 1 овог отвореног писма)

Ваше Височанство Александре Петра КАРАЂОРЂЕВИЋУ, југословенски престолонаследниче
Упућујемо Вам јавно молбу на крају овог отвореног писма, а одмах Вас молимо да с
њим буду упознати сви чланови династије КАРАЂОРЂЕВИЋ у земљи и расељеништву.
Приликом оснивања Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца, и касније при њеном
прерастању у Краљевину Југославију, није било утврђено да династија КАРАЂОРЂЕВИЋ,
постајући југословенска династија, остаје и даље и србска династија тако да важи следеће: ако
би се некада разједињавала (а што се десило 1991./1992.) Југославија да се онда аутоматски
васпоставља Краљевина Србија у тим и тим границама и да династија КАРАЂОРЂЕВИЋ
остаје србска династија која има част на србски трон и србску Круну. Уместо тога, династија
КАРАЂОРЂЕВИЋ је постала само југословенска изгубивши аутоматско право на србски трон
и србску Круну, као и на трон и Круну Србије.
Ово се огледало и у Вашим јавним представљањима искључиво као југословенског
принца и престолонаследника (а не као србског краљевића и престолонаследника), како сте с
поносом писали и на својој визит карти до пре пар година. Огледа се и сада на Вашем
ипростору на Интернету.
То се огледало и у Вашим јавним иступањима, на пример у Вашој jавној Божићној
честитки из децембра 1999. године, у којој сте рекли:
1.

пасос: ... « народ Jугославиjе »…

2.

пасос: … « jугословенског народа » …

3.

пасос: … « демократска влада у Београду коjа ће омогућити свим грађанима Jугославиjе »
… « данашње Jугославиjе » … « Jугославиjа

10.

мора брзо » …

пасос : « позивам све Србе и Jугословене » …
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Када се ово упореди с говорима Jосипа Броза Тита или Слободана Mилошевића, онда тешко да
може да се нађе разлика!
Ваши благопочивши прадеда и деда и наши покоjни Краљ Петар I КАРАЂОРЂЕВИЋ и
Краљ Александар I КАРАЂОРЂЕВИЋ су били у потпуно другачиjоj ситуациjи и са потпуно
другим сазнањима него што сте Ви. Они нису могли да предвиде да ће Краља Александра I
КАРАЂОРЂЕВИЋА да убиjу људи из оног народа коме jе Србски народ, под њиховим
вођством, подарио слободу, омогућио уjедињење и спасење од даље окупациjе коjа jе траjала
хиљаду година. Они нису могли да предвиде да ће Словениjа и Хрватска раширених руку и
отворена срца да хрле према Хитлеру и да доведу до предаjе Jугословенске Краљевске Воjске,
до изгнанства Вашег у миру почиваjућег

оца, нашег покоjног Краља Петра II

КАРАЂОРЂЕВИЋА и целе фамилиjе КАРАЂОРЂЕВИЋ. Они нису могли да предвиде да ће
таj народ да створи, уз Хитлерову подршку и заштиту, фашистичку државу и у њоj логоре за
невину децу, жене и мушкарце, пре свега србског рода, да их муче незапамћеним злоделима и
убиjаjу, спаљују, потпуно сломљене. Нису могли да предвиде Jасеновац. . . . . Они нису могли
да предвиде злодела према Србском народу у Jугославиjи од 1945. године до данас. Они су,
понети оним што jе племенито у идеjи Jугословенства, а у складу са Нишком Декларациjом из
1914. године, занемарили савете Воjводе Живоjина MИШИЋА и великог србског политичара
Николе ПАШИЋА, укинули Србском народу тешко створену државу после пет векова,
утапаjући jе наjпре у Краљевину СХС, а потом jош дубље у Краљевину Jугославиjу. Они нису
могли да предвиде да ће владар Jугославиjе не само да им отме сву личну имовину већ и
Отаџбину, да ће лажно да прогласи њиховог унука и сина за наjвећег издаjника и да целом
њиховом потомству забрани заувек повратак у Отаџбину и Дедовину. Чак и оним
КАРАЂОРЂЕВИЋИМА коjи ће тек да буду рођени, међу коjима сте и Ви! Они нису могли да
предвиде да ће Власт Jугославиjе да забрани србским породицама, коjе су прогнане са Косова и
Mетохиjе под влашћу фашистичке Велике Албаниjе, повратак на своjа огњишта. Они нису
могли да претпоставе да ће власт Jугославиjе да укине Србском народу његов jезик - Србски
jезик, као и да му забрани певање србских песама. Нису такође могли да претпоставе да ће
сировине из Србиjе да се носе у Словениjу, а из њих проистекли производи по скупоj цени да
се продаjу у Србиjи и да на краjу Срби буду оптужени пред целим светом за експлоатациjу и
угњетавање осталих jугословенских народа. Нису могли ни да сањаjу да ће одржавање србске
вере - Светосавља бити суштински забрањено, те опасно, у Jугославиjи. Нису могли ни да
поjме да ће Jугословенство да се користи за удаљавање србске деце од Србства и за претапање
Срба у Jугословене. Неизмерно далеко jе било од сваке њихове помисли да ће у Jугославиjи :
·

сви народи осим Србског народа добити право да се референдумима изjасне и да
противуставно и насилнички издвоjе из Jугославиjе републике у коjима су ти народи
били већински, а да се Србском народу не дозволи (1991) да васпостави своjу - србску
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државу, упркос чињеници да jе jедино Србски народ уложио своjу, међународно
признату, слободну и независну, државу за стварање Jугославиjе,
·

да ће jугословенски опредељена власт Србиjе омаловажити предлог Скупштине
Републике Српске Краjине за сjедињење, и да ће проглашење Краjине за аутономиjу у
оквиру Хрватске, власт Хрватске « наградити » посебно наоружаном воjном jединицом
упућеном против Срба, а касније и прогоном стотина хиљада Срба,

·

да ће хрватске паравоjне jединице убиjати Србе у Босанском Броду, следећег дана
заjедно са муслиманским паравоjним jединицама спалити Сjековац скупа са његовим
становницима,

·

да ће Mуслимани убити оца србског младожење у току свадбене прославе у Сарајеву, да
ће они организовати и масакре свог живља на пиjаци Mаркале у Сараjеву да би за то
оптужили Србе,

·

да ће Mуслимани вршити покоље србског цивилног становништва у источној Босни околини Сребренице и Братунца, и да ће растурати ЦД ромове с филмовима како касапе
невине цивилне Србе,

·

да ће оптужити Србе да су извршили масакар осам хиљада невиних Муслимана у
Сребреници, а који се није одиграо,

·

да ће упркос свему томе Срби да буду оптужени за агресора,

·

да ће одбрана Србског народа на Косову и Mетохиjи против процеса шиптарског
тероризма, коjи jе поново започео под окупациjом од стране фашистичке Велике
Албаниjе и наставио се у Tитовоj и Mилошевићевоj Jугославиjи трајући све до данс, бити
целом свету приказивана као терорисање шиптарског живља,

·

да ће Србија да буде оптужена за смањење комунистички неоправдано подарених
превеликих аутономних права аутономним покрајинама, а о чему су одлуке донеле
њихове Скупштине у складу с Уставом,

·

да ће Србија да буде оптужена за непостојећи, за лажни, масакар четрдесет невиних
шиптарских цивила у Рачку, а који је представљан као повод за НАТО бомбардовање,

·

да ће у Jугославиjи jедино делови Југославије где је Србски народ (био) већински да буду
бомбардовани од стране НАTО држава: Република Српска, Србиjа и Црна Гора,

·

да ће Србија да буде оптужена за егзодус шиптарског живља иако је он почео тек трећег
дана НАТО бомбардовања Србије, те и Косова и Метохије, 1999. године као његова
последица,

·

да ће комунистичко - социјалистичка власт Jугославиjе да преда Косово и Mетохиjу
окупатору коме ће да препусти Србски народ на немилост,
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да ће Шиптари да прогласе Косово и Метохију за независну државу отимајући је и
окупирајући је поробљавањем Србског народа по други пут у току 67 година и тиме
васпоставити фашизам против Срба и њихових пријатеља тамо,

·

да ће Владе традиционалних србских савезника – Француске, Сједињених Америчких
Држава и Уједињеног Краљевства да признају и штите ту лажну државу престајући тиме
да признају Р. Србију као државу,

·

да ће Крунски савет да објави да будућност на Косову и Метохији припада Шиптарима, а
не Србима и свим њиховим пријатељима који с њима тамо живе у миру и слободи у
самосталној и независној Србији.

Краљ Петар I КАРАЂОРЂЕВИЋ и Краљ Александар I КАРАЂОРЂЕВИЋ нису ништа о томе
знали.
Mеђутим, Ви све то знате. И више од овог кратког подсећања. Зато jе Ваша ситуациjа
потпуно и битно другачиjа од њихове.
Шта би Краљ Петар I КАРАЂОРЂЕВИЋ и Краљ Александар I КАРАЂОРЂЕВИЋ сада
рекли, урадили, да све то знаjу ? Да ли би се они залагали сада за Jугословене као (непостоjећи)
народ (коjи треба да се створи - како : декретом ?), за Jугославиjу као државу, а после пропале
три Jугославиjе (Краља Александра I КАРАЂОРЂЕВИЋА, Јосипа БРОЗА ТИТА, и Слободана
МИЛОШЕВИЋА / Војислава КОШТУНИЦЕ / Светозара МАРОВИЋА), да ли би се они
залагали сада за Jугословенство као националну повезаност и jединственост? Да ли би се они
залагали да се Србија преда и препусти тој Европској Заједници чије Владе шире
демонизовање Срба измишљањем лажних оптужби против њих, и које порджавају и штите
шиптарски фашизам против Србског народа, међународну пљачку србске имовине и
уништавање србских духовних и националних светиња на Косову и Метохији?
Да ли би они сада говорили да Србија треба да буде „европска“ да би „освојила
Европу“ (макар и без свог поноса Косова и Метохије), а не да као достојанствена и богата
србска земља буде пријатељски и у целини (са својом колевком Косовом и Метохијом)
примљена и поштована у ЕЗ? Да ли би се они залагали за европску несрбску Србију или за
србску Србију у равноправној Европској Заједници за све народе?
Да ли би они сада боравили пасивно у Двору, или би преузели морално вођство народа
и државе да се свим легитимним, мирнодопским, а ако је неопходно и војним, средствима
ослободе Косово и Метохија и сви држављани Србије који тамо живе или су прогнани са
својих кућишта тамо?
Да ли би они и даље прихватали такав Крунски савет какав је садашњи или би га
распустили?
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Веруjемо да би се они потпуно посветили Србском народу, србскоj Отаџбини и
Србству. Зашто? Зато што су поникли из Србског народа, од њега одгаjани у србскоj Отаџбини
у духу Србства, што jе Србски народ дигао њих и њихову породицу на пиjедестал Вожда,
Монарха и Династиjе. Зато што су волели своj народ и народ њих јер су му били одани. Зато
што jе КАРАЂОРЂЕ водио Србски народ за стварање самосталне србске државе и ослобађање
народа. Зато што jе србска воjска ишла за Њима веруjући им у Првом србском устанку и у
Првом светском рату. Они су се борили за Србски народ и србску Отаџбину. Они су били
одани Србству. Зато што су Jугословенство и Jугославиjе искоришћавани за остваривање
националних интереса свих jугословенских народа осим Србског народа и на историjску штету
Србског народа. Зато што је сада Србски народ неоправдано демонизован од Влада држава
Европске Заједнице и САД у целом свету и поробљен у својим земљама, а потлаћен у Босни и
Херцеговини, Црној Гори и на Косову и Метохији.
Ви све то знате сада. Зато jе Ваша ситуациjа битно различита од оне у коjоj су се
налазили Ваш благопочивши прадеда и деда и наши покоjни Краљ Петар I КАРАЂОРЂЕВИЋ
и Краљ Александар I КАРАЂОРЂЕВИЋ. До њиховог времена никада Србски народ ниjе био
злостављан од осталих jугословенских народа. До Вашег времена и у Вашем времену jесте. И
то нечувено!
Народ Jугославиjе, Jугословенски народ и Jугословенска нациjа нису никада постоjали
нити постоjе као (jединствен) народ односно нациjа. Jугословен у националном смислу jе
недефинисан поjам. Постоjе само разни jугословенски народи и нациjе.
Исто тако, не постоји Европски народ нити Европска нација у националном смислу.
Постоје разни европски народи и држављани Европске Заједнице преко држављанства држава
чланова ЕЗ.
Сваки од тих народа и даље чува, негује, развија своје националне вредности, у
пријатељству с осталим народима ЕЗ, доприносећи заједничком уздизању и напретку.
Ми сматрамо да Ви имате своj исконски народ, један jедини - Србски народ.
Ми мислимо да Ви добро знате у каквој смо сада ситуацији. Она налаже да се одлучимо,
хоћемо ли остати слободни Срби и сачувати своју постојбину Косово и Метохију, или ћемо се
тога свега одрећи.
У додатку Вам се доставља Предлог за Референдум о ослобађању Косова и Метохије.
Ми смо били уверени да сте Ви одани традицији и родољубљу КАРАЂОРЂЕВИЋА,
херојским делима њихових и наших великана ВОЖДА КАРАЂОРЂА и КРАЉА ПЕТРА I, и
упркос Вашем рођењу, одгајању, одрастању, образовању и сазревању у туђини, да сте
упозанати и да у себи носите и преносите својим дичним синовима:
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АМАНЕТ СРБСКОМ НАРОДУ
Србскa Пoстojбинa,
дух србскe Вeрe,
душa Србскoг нaрoдa,
кoлeвкa србскe културe,
пoнoс србскoг рoдoљубљa,
ризница србског слободарства,
исконски завет србске храбрости,
зeмљa нaтoпљeнa србскoм крвљу за слободу,
симбoл србскe гoстoпримљивoсти и праведности,
дoкaз србскe човечности и људске сoлидaрнoсти,
стaлнa Пaтриjaршиja Српскe Прaвoслaвнe Црквe и Светосавља,
трајан кaмeн тeмeљaц слoбoдних и нeзaвисних србских држaвa,

KOСOВO и METOХИJA
су били, jeсу и oстaћe нeрaздвojив дeo Србиje.
Ниje пoстojaлa, нити пoстojи нити ћe бити
личнoст, гeнeрaциja или гeнeрaциje,
Влaдa или институциja,
Прeдсeдник или Moнaрх,
билo кo или билo штa, нeкo или нeштo
ниje биo/билo, ниje и нeћe бити oвлaшћeнo
дa у имe Србскoг нaрoдa,
у имe Србиje и/или билo
кoje србскe држaвe,
прихвaти – пoтпишe - дозволи
расрбљавање, oкупaциjу, чaк oдвajaњe
Koсoвa и/или Meтoхиje oд Србиje.
Свaкo тaквo рaзмaтрaњe, сaгaлaснoст или пoтпис,
свако такво пасивно или активно прихватање
je билo, jeстe и билo би нeустaвнo и нeвaжeћe,
je билo, jeстe и билo би нeприхвaтљив aкт
нaциoнaлнe вeлeиздaje.
Србски рoдитeљи, бaбe и дeдe, србски прeци
живим и будућим србским гeнeрaциjaмa.
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Нажалост, јавна изјава Крунског савета од 17. фебруара ове године, из које је цитирано
најбитније опредељење, делује уништавајуће на такво уверење.
Али не само то, већ и чињеница да све што је написано на Вашем ипростору на
Интернету је написано на страном писму (хрватском) и по страном правопису (хрватском):
www.royalfamily.оrg
http://www.royalfamily.org/index_yu.html
http://www.royalfam ily.org/welcome/ ccbios1_yu. htm

Наша молба Вама је да Ви лично јавно изложите свој став о томе
чија је будућност на Косову и Метохији, коме треба да припада Косово
и Метохија, ком народу и којој држави, и о приложеном предлогу за
Референдум о ослобађању Косова и Метохије.
Ми сматрамо да својим ставом, даљим залагањем и личним примером верним србској, те
и карађорђевићевској, традицији треба и можете да заслужите да се васпостави династија
КАРАЂОРЂЕВИЋ као србска династија с наследним правом на трон и Круну Србије.
С наjбољим жељама и надама за живот у слободноj, лепоj и мирноj Србиjи,

С поштовањем потписници:

(Уписују се: Име, ПРЕЗИМЕ, Место становања, Држава становања ако није Р. Србија,
и било еадреса било пуна улична адреса. Уписивање се отвара данас, у уторак 4. марта
2008. г. и затвара се на Видовдан, 2008. г., а послаће Вам се први пут 23. марта 2008.
године с потписима који дотле стигну.).
Београд, 4. Март, 2008. год.

У име свих потписника
аутор писма

ДОДАТАК:
1. Допис Крунског савета
Др. Љубомир Т. ГРУЈИЋ
Џона Кенедија 31/15
11070 Београд

ПОТПИСИВАЊЕ:
Петиција је изложена и потписује се на:
http://www.thepetitionsite.com/3/nj-k-v-aleksandru-petra-karadjordjevicu

Молба

Њ К В АЛЕКСАНДРУ КАРАЂОРЂЕВИЋУ

Објављена је и на:
http://www.pogledi.co.yu/diskusije/viewtopic.php?p=119126#119126

ДОДАТАК 1:
----- Forwarded Message ---From: Boba <ckcuboba@yahoo.ca>
To: sn-vesti <sn-vesti@ml.asahi-net.or.jp>; sorabia <sorabia@yahoogroups.com>;
pravoslavnatribina@pravoslavljedanas.info
Sent: Sunday, February 17, 2008 3:17:41 PM
Subject: [sorabia] P r o s l e d i // SAOPSTENJE KRUNSKOG SAVETA POVODOM
PROGLASAVANJA ALBANSKE DRZAVE NA TLU SRBIJE
Канцеларија Њ.К.В. Престолонаследника Александра II
The Office of H.R.H. Crown Prince Alexander
SAOPŠTENJE KRUNSKOG SAVETA POVODOM PROGLAŠAVANJA ALBANSKE
DRŽAVE NA TLU SRBIJE
Sedamnaesti februar godine 2008. ostaće da živi u istoriji kao dan sramote!
Tog dana Evropa je pogazila sopstveni obraz, osramotila sopstvenu istoriju i pokazala da u
svom organizmu nosi virus sopstvene propasti! Tog dana Amerika se odrekla Vašingtona,
Linkolna i Vilsona.
Nismo poraženi samo mi Srbi, poražena je ideja o svetu bez nasilja, o Evropi zajedništva, o
društvu jednakosti, zakona, prava i pravde!
Poražena je ideja demokratije! Poražena su opšte prihvaćena pravila međunarodnog prava.
Ostvaren je, konačno, deo projekta Musolinija i Hitlera, na tlu Srbije!
Za to ne treba da prebacujemo Albancima, nego onima koji su ih podržali, priznali, huškali i
finansirali! Njima treba da odamo priznanje za istrajnost u mržnji prema Srbima, za vernost
ciljevima koje su nastojali da ostvare u dva svetska rata koja su vodili i izgubili.
Svet je još jednom na tlu Srbije krenuo ka sunovratu. Ne radujemo se saznanju da će sutra
sudbinu Srbije i Srba, na čijoj su nesreći tako poletno i složno radili, doživljavati u svojoj
kući, na svome ognjištu.
Kosovo ostaje naša istorija i sudbina, ali je njihova budućnost!
Mi se danas stidimo zbog njih, ostavljajući im da se sutra oni stide zbog sebe!
Molimo se Bogu pravde za život i zdravlje naših građana koji žive na Kosovu i Metohiji.
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Za sastav Krunskog saveta molimo Vas posetite sledeći link:
http://www.royalfam ily.org/welcome/ ccbios1_yu. htm
- KRAJ Odnosi s javnošću
Kraljevski Dvor
Beograd 11040, Srbija
Tel: +381 11 306 4000
Fax: +381 11 306 4040
Posetite www.kraljevina. org Public Relations
The Royal Palace
Belgrade 11040, Serbia
Tel: +381 11 306 4000
Fax:+381 11 306 4040
Please visit: www.royalfamily. org
http://www.royalfamily.org/index_yu.html
НАПОМЕНА
Документ и Додатак су објављени 5. марта, 2008. године на:
http://forum.vidovdan.org/viewtopic.php?f=8&t=3389
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